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Beste voorzitter van het bestuur,

In november heeft u de Begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling 
IJsselmeergroep aangeboden ter behandeling in de gemeenteraad. Op 14 november 
stuurde u een oplegger die onderdeel uitmaakt van de Begroting 2019.
In deze brief delen wij onze zienswijze op de voorliggende stukken.

Termijnen voor Begroting 2019 zijn niet gehaald
Volgens de Gemeenschappelijke Regeling IJsselmeergroep 2009 dient u jaarlijks voor 
1 mei een ontwerpbegroting in, zodat deze in de raden van de deelnemende gemeenten 
kan worden besproken. Voor de begroting van 2019 is in 2018 deze termijn niet 
gerespecteerd, waardoor de consultatie van de raden feitelijk geen zin meer heeft. Ook 
kunnen de financiële vooruitzichten niet goed verwerkt worden in de gemeentelijke 
begroting. Overigens begrijpen wij dat 1 mei geen reële datum is, maar wel willen we in 
de gelegenheid worden gesteld om onze kaderstellende rol te vervullen.

Daarom een zienswijze voor Begroting 2020 en verder
Het werken volgens de principes van de Social Firm moet het antwoord zijn op de 
oplopende tekorten in de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. De juridische 
structuur waarin dit zal plaatsvinden, is nog niet zeker. Wat die structuur ook wordt: de 
gemeenteraad van Noordoostpolder vraagt in de nieuwe situatie aandacht voor het 
werken met hanteerbare termijnen, waardoor de consultatie met de deelnemende 
gemeenteraden weer inhoudelijk kan worden ingevuld.
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Ook heeft de gemeenteraad behoefte aan beter inzicht in de financiële huishouding 
tussen de GR IJsselmeergroep en de NV Concern voor Werk en de bijbehorende risico's 
voor de deelnemende gemeenten.

Wij vertrouwen erop dat de transformatie naar een Social Firm de kans biedt ook de 
financiële verantwoording richting de gemeenteraad te verbeteren. Wij verwachten ook in 
het transformatieproces gelegenheid om onze zienswijze te geven op de voorgestelde


